
Bijlage – Bericht Veiligheidsberaad 
 
Van: 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 19:00
Aan: Veiligheidsberaad <veiligheidsberaad@ifv.nl>
Onderwerp: FW: Richtlijn voor gemeenten in sociaal domein
 
Geachte leden van het Veiligheidsberaad,
 
Namens de voorzitter van het Veiligheidsberaad informeer ik u over onderstaande mail van de VNG, 
met daarbij de vraag deze onder de aandacht te brengen bij de gemeenten in uw eigen 
veiligheidsregio.
Hierbij wordt opgemerkt dat de afwikkeling van privaatrechtelijke afspraken tussen gemeenten en 
zorgaanbieders primair bij de betreffende gemeenten behoort en derhalve niet is overgedragen naar 
de voorzitter veiligheidsregio. 
 
In geval van (inhoudelijke) vragen kunt u terecht bij de VNG, contactpersoon mevr…. 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad
 

 
 
 
VNG: Richtlijn voor gemeenten in sociaal domein
Op 16 maart vond er overleg plaats tussen VWS, VNG samen met vele koepelorganisaties in 
zorgdomein en wmo/ jeugd/ggz. 
Alle drie de bewindspersonen waren aanwezig.
 
Deze sessie was bedoeld om kort de knelpunten op tafel te hebben en per domein ook afspraken te 
maken.
 
Waar we vanuit VNG veel onrust op zien bij aanbieders maar ook bij gemeenten hoe in deze 
crisissituatie om te gaan met afspraken/ contracten aanbieders.
Aanbieders kunnen niet aan hun prestatieafspraken voldoen. Moeten mensen ontslaan omdat 
betaling niet zeker is. Vallen misschien ook om. En na crisis moeten ze wel weer verder. 
Momenteel zien we dat gemeenten hier niet eenduidig richting aanbieders zijn. Een vaste lijn geeft 
aan alle kanten rust. 
En op deze manier zorgen we er samen voor dat het zorglandschap intact blijft.
 
VWS heeft met ons (VNG) contact opgenomen of we voor conform willen zorgen door financiële 
zekerheid te bieden aan onze contractpartners. 
De extra kosten die gemeenten hierbij moeten maken worden door het rijk gecompenseerd. 
De Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk. 
 
In het koepeloverleg is toegezegd dat de VNG  de gemeenten gaat oproepen  dat gemeenten de 
aanbieders met wie ze contract hebben gaan betalen ondanks dat er geen prestatie kan worden 
geleverd. 
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VNG is verder in gesprek met het Rijk over de vergoeding van de eventuele extra kosten de 
gemeenten hierbij maken. 
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van eind maart leggen we dit verder vast.
 
Dit besluit zal de komende dagen verder worden uitgewerkt en de gemeenten ontvangt daar via de 
gebruikelijke kanalen van de VNG zo spoedig mogelijk meer informatie.
 
Op deze e-mail is de disclaimer van het IFV van toepassing. 
Op deze e-mail is de disclaimer van het IFV van toepassing. 
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